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P O Z VÁ N K A P R O V YS TAV O VAT E L E
Oficiální účast Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vážení obchodní přátelé,
		
červen 2018
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na nejvýznamnějším evropském odborném veletrhu dopravy a logistiky
					

18. mezinárodní evropský odborný veletrh logistiky,
telematiky, nákladní, železniční a letecké dopravy
Výstaviště Mnichov, 04.- 07. 06. 2019 I www.transportlogistic.de

Důvody pro Vaši účast:
l
l
l

l
l

Poslední ročník veletrhu Transport Logistic v roce 2017 byl nejúspěšnější ve své historii, stal se tak křižovatkou
globální logistiky, prezentující nejnovější možnosti přepravních technologií.
Zúčastnilo se jej rekordních 2 162 vystavovatelů z 62 zemí, Česká republika zde měla pátou
největší účast se 45 vystavovateli.
Nabídku exponátů a služeb na rekordní výstavní ploše 115 000 m2 si prohlédl rekordní počet
60 000 odborníků ze 123 zemí všech kontinentů, z toho třetina ze zahraničí. Nejvíce návštěvníků přijelo
z Rakouska, Holandska, Itálie, Švýcarska, České republiky, Francie, Belgie, Polska, Velké Británie a Španělska.
Veletrh je doprovázen špičkovou mezinárodní výstavou a konferencí AirCargo Europe a MARILOG.
Důležitá informace: Ve spolupráci se Svazem spedice a logistiky ČR a Českou logistickou asociací byl
tento veletrh zařazen do seznamu oficiálních účastí s finanční podporou v kategorii B.

Formy účasti:

A/Individuální účast s vlastní expozicí, cenové podmínky:
• řadová expozice:
• rohová expozice:
• ze tří stran otevřená:
• ze čtyř stran otevřená:

EUR 182/m2
EUR 202/m2
EUR 213/m2
EUR 219/m2

• běžný metr kolejí:
• venkovní plocha:
• povinný zápis do katalogu:
• AUMA + opdady:

EUR 300		
EUR 92/m2
EUR 250
5,10 EUR/m2

Další naše služby:
Vystavovatelům nabízíme výstavbu expozice na klíč od 2 500 Kč/m2
Ubytování v různých cenových kategoriích nezávazně poptejte již nyní přes www.expocs.cz

B/Finančně podporovaná společná česká expozice:
Pro zájemce o účast ve společné české expozici pod hlavičkou Svazu spedice a logistiky doporučujeme přihlásit se v rámci
doporučené uzávěrky přihlášek. Předpokládá se účast max. 15 vystavovatelů, tudíž bude zohledněno pořadí došlých
přihlášek. MPO poskytne každému vystavovateli výstavní plochu o rozměru max. 9 m2 (z toho 1-2 m2 bude použito na
společné zázemí), a to dle počtu přihlášených firem. MPO dále uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely,
informační pulty s barovými židlemi, koberec) včetně osvětlení. MPO hradí centrální připojení elektřiny, přívod a odvod
vody, internet.

Uzávěrka přihlášek je 15. 09. 2018
S přátelským pozdravem
Ing. Jaroslav Vondruška					
zástupce Messe München pro ČR a SR
vondruska@expocs.cz

Odpovědní lístek
Oborové členění

›››

GDPR: Na základě našeho oprávněného zájmu budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje a údaje o využívání služeb a informovat Vás o tomto veletrhu. Nabídku od nás
můžete dostat emailem nebo klasickým dopisem. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro
marketingové účely, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat a přestaneme Vás informovat o tomto veletrhu.

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK
Váš zájem nám prosím sdělte nejlépe do 15. 09. 2018 na naši adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.,
Příkop 4, 604 45 Brno, e-mail: vondruska@expocs.cz, Tel.: 545 176 158

zvolte variantu

1. Telematika, e-business,
telekomunikace
1.1 Sdělovací systémy
1.1.1 Pracovní stanice pro pro komunikační technologie
1.1.2 Digitální rádiové komunikační
systémy
1.1.3 Komunikační systémy - sítě
1.1.4 Mobilní komunikační systémy
1.1.5 Displeje, informační systémy,
instalace
1.2 Datazpracující systémy
1.2.1 DZ systémy pro logistiku a transport
1.2.2 Databáze a informační systémy
1.2.3 Počítače na palubní desce a jejich
periferní zařízení
1.2.4 Identifikace a kódovací systémy
1.3 E-commerce a e-business systémy
1.3.1 E-procurement
1.3.2 CRM (Customer Relationship Management)
1.3.3 ECR (Efficient Consumer Response)
1.4 Kontrola přepravy a DZ systémy
1.4.1 Příjem, uskladnění a distribuce zboží
1.4.2 Plánování dopravy
1.4.3 Dodání, údržba a opravy dopravního
vybavení
1.4.4 DZ vybavení a řídicí systémy v
přístavech, letištích, terminálech a v
infrastruktuře
1.4.5 Systémy a instalace pro automatickou identifikaci (kontejnerů, vozidlel,
nakládací/vykládací vybavení)
1.4.6 Lokační a navigační systémy
1.5 Integrované systémy řízení provozu ITMS
1.5.1 Operační a plánovací systémy
1.5.2 Route a informační systémy
1.5.3 Systémy řízení přepravy zboží
1.5.4 Operační a kom. systémy pro železnici
1.5.5 Informační a řídicí střediska
pro řízení provozu
1.6 Výzkum a vývoj

2. Intralogistika, skladištní systémy
řízení, auto ID, balení
2.1 Přepravní obaly, zajištění nákladu
2.1.1 Přepravní obaly pro všechny typy
nákladu
2.1.2 Paletování a zajištění nákladu, pásy,
popruhy, lana, řetězy, fólie, protiskluzové
materiály
2.1.3 Nástroje pro měření přepravní
hmotnosti
2.2 Uskladnění, dopravníky, distribuční
zařízení
2.2.1 Sklady
2.2.2 Uskladnění techniky a vybavení
2.2.3 Řízení procesů pro uskladnění a
distribuční systémy
2.2.4 Skladištní vozidla
2.2.5 Automatizace a kontrola
2.2.6 Dopravníkové systémy
2.2.7 Řízení procesů dopravníkových
systémů
2.2.8 Distribuční a nakládací zařízení
2.2.9 Kódování, labelování, etiketování,
značkování, čtení
2.2.10 Vážicí systémy
2.3 Zařízení pro nákladní přístavy a
terminály
(rozhraní mezi vnitřními a externími
materiálovými toky)
2.3.1 Rampy a vybavení ramp
2.3.2 Nakládací a vykládací vybavení
2.3.3 Jeřáby a jeřábové doplňky
2.3.4 Mostové jeřáby a nakladače
2.3.5 Terminálové tahače
2.4 Výzkum a vývoj

3.1.4 Karoserie vozů/Nástavby
3.1.5 Vybavení a doplňky
3.2 Kolejová vozidla
3.2.1 Lokomotivy
3.2.2 Otevřené a uzavřené standardní
nákladní vagony
3.2.3 Vagony pro zvláštní náklady
3.2.4 Zvláštní nástavby
3.2.5 Vybavení a doplňky pro kolejová
vozidla
3.3 Kombinované dopravní systémy
3.3.1 Palety
3.3.2 Kontejnery
3.3.3 Tanky, speciální kontejnery
3.3.4 Vyměnitelné kontejnery a nástavby
3.3.5 Malé a střední kontejnery
3.3.6 Palety pro leteckou dopravu
3.3.7 Doplňky
3.3.8 Silniční vozidla pro transport vyměnitelných nádob a kontejnerů
3.3.9 Kolejová vozidla pro transport návěsů, vyměnitelných nádrží a kontejnerů
3.3.10 Kolejová vozidla vozidla pro transport kloubových vozidel
3.3.11 Duální dopravní systémy
3.3.12 Roll on/Roll off, trajekty a přívozy
3.3.13 Systémová řešení pro kombinovanou přepravu
3.4 Logistická řešení pro přístavy a plavbu
3.5 Logistická řešení pro air cargo
3.6 Potrubní přeprava a doprava energie
3.7 Údržba a opravy
3.8 Vybavení čerpacích stanic
3.9 Bezpečnostní systémy
3.10 Výzkum a vývoj

3. Nákladní přepravní systémy
3.1 Silniční vozidla
3.1.1 Kamiony, tahače návěsů, vozidla pro
přepravu nadměrných nákladů
3.1.2 Dodávky a doručovací vozy
3.1.3 Přívěsy a návěsy

4. Nákladní doprava a logistické
služby
4.1 Silniční dopravní společnosti
4.2 Dopravci, spedice
4.3 Železnice
4.4 Organizace kombinované přepravy



Ano, veletrhu se hodláme zúčastnit vlastní samostatnou expozicí.
Zašlete nám prosím pokyny pro přihlášení a bližší informace k veletrhu.



Veletrhu se hodláme zúčastnit v rámci společné české expozice MPO a SSL,
zašlete nám prosím oficiální přihlášku ministerstva.

4.5 Vnitrozemní lodní společnosti
4.6 Oceánské plavební linky (kontejnerová
doprava, roll-on/roll off, velkoobjemový
transport, chlazený náklad, krátké námořní
cesty)
4.7 Vnitrozemní přístavy
4.8 Přímořské přístavy
4.9 Aerolinie
4.10 Letiště
4.11 Služby pro průmysl letecké dopravy
4.12 Expresní, balíkové a kurýrní služby
4.13 Poštovní služby
4.14 Nákladová centra/termináloví
operátoři
4.15 Transhipment, skladiště, cargo
handling
4.16 Balicí společnosti
4.17 Nájemné kontejnery, leasingy
4.18 Paletová logistika, dodavatelé
nakládavího vybavení
4.19 Logistika likvidace odpadu, recyklace
4.20 E-commerce poskytovatelé služeb
4.21 Logističtí provideři
4.22 Zprostředkovatelé
4.23 Obchodní zástupci
4.24 Konzultace, plánování, logistické
poradenství
4.25 Organizace, obchodní asociace
4.26 Banky, pojišťovny, celnice
4.27 Leasingové a nájemní společnosti
4.28 Personální leasing
4.29 Kariéra v dopravě a logistice
4.30 Kreditní karty čerpacích stanic, paliva,
AdBlue technologie
4.31 Poskytovatelé infrastruktury
4.32 Logistické nemovitosti
4.33 Bezpečnostní služby
4.34 Modely nákladních automobilů/podpora prodeje
4.35 Obchodní a profesní literatura
4.36 Výzkum a vývoj

Název firmy:..........................................................................................................................................................................................
Kontaktní osoba:.................................................................................................................................................................................
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Tel.:..........................................................................................Mobil:............................................................................................................
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